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Geachte leden van de raad,

In vervolg op onze brief van 26 juni jl. informeren wij u over de laatste stand van zaken van de 
gevolgen en aanpak van het coronavirus in Utrecht. Op 26 mei en 2 juni jl. heeft u in de 
gecombineerde raadscommissie gesproken over de geldende maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus en de gevolgen en mogelijkheden van de versoepeling daarvan. In deze brief informeren 
wij u over de actuele situatie en beantwoorden wij een deel van de nog openstaande vragen uit de 
raadscommissie. 

Veiligheid
Actuele situatie in de stad
De overgang van een “intelligente lockdown” naar “ruimte met regels” (waarvoor vanaf 1 juli ook een 
nieuwe noodverordening is ingegaan) is ook in het Utrechtse straatbeeld zichtbaar. Afhankelijk van 
het weer begeeft de Utrechter zich volop in de buitenlucht. In de parken wordt goed gebruik gemaakt 
van de cirkels die zijn geplaatst. In onderlinge afstemming tussen gemeentelijke handhaving en politie 
wordt zo nodig opgetreden, wat over het algemeen zonder incidenten verloopt. 
In het winkelgebied van de Binnenstad blijft het op sommige momenten, met name in de weekenden, 
druk waardoor het lastig is om afstand te houden. De genomen maatregelen, zoals de inzet van 
publieksvoorlichters en verkeersbegeleiders, eenrichtingverkeer, het vrijhouden van de doorgangen 
van geparkeerde fietsen en het verzoeken van ondernemers hun reclameborden weg te halen in 
smalle straten zijn veelal effectief.

Handhavingsstrategie
Al eerder is benoemd dat het lastiger wordt voor mensen om continu afstand te houden. In combinatie 
met de nieuwe versoepelingen vanaf 1 juli betekent dit dat we de handhavingsstrategie op bepaalde 
punten hebben herijkt: we doen meer een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen op 
drukke plekken én de basis van de handhavingsstrategie (aanspreken, waarschuwen en daarna pas 
beboeten) blijft bestaan. De prioriteit van handhaving ligt met name bij ernstige gezondheidsrisico’s.
Er blijft aandacht voor fysieke duidingen (borden en pijlen) en andere maatregelen op straat om het 
bewustzijn te blijven bevorderen en de doorstroom van mensen te faciliteren.

https://vru.nl/images/ghor_covid-19/noodverordening_covid-19_veiligheidsregio_utrecht_van_1_juli_2020_getekende_versie_scan.pdf
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Volksgezondheid
Openstelling Tippelzone
De inzet bij openstelling van de tippelzone is we daartoe overgaan als dit gezond en veilig kan, 
gebaseerd op handreikingen voor contactberoepen en de seksbranche. We laten ons over het 
gehanteerde protocol en de implementatie van de maatregelen adviseren door de GGDrU. De 
Tussenvoorziening heeft in samenspraak met sekswerkers een protocol opgesteld voor veilig en 
gezond werken op de tippelzone. Ook heeft de Tussenvoorziening met haar medewerkers een plan 
gemaakt voor het veilig werken voor hulpverleners en artsen. Beide plannen zijn voor advies 
voorgelegd aan experts van de GGDrU. 
Om tijdig te kunnen openen is al een begin gemaakt met de implementatie van een aantal 
noodzakelijke maatregelen om hygiënisch te kunnen werken binnen de beperkte ruimte van de 
huiskamer. Gewerkt wordt aan het plaatsen van spatschermen in de huiskamer (HAP). Daarnaast 
worden maatregelen verkend om de huiskamer maximaal te kunnen benutten voor gesprekken tussen 
sekswerkers en de hulpverlening. Gekeken wordt naar de mogelijkheid van plaatsing van een mobiele 
sanitaire voorziening naast de HAP en naar een overkapping voor sekswerkers die even willen 
schuilen of uitrusten en geen directe behoefte hebben aan contact met de hulpverlening. Met de 
sekswerkers wordt gekeken naar de beste manier om desinfectie voor en na klantcontacten te 
organiseren, bij de afwerkplek of op de zone zelf. In de verkenning staat de noodzaak van 
maatregelen centraal, met tijdige realiseerbaarheid en financiële doelmatigheid als bijkomende 
randvoorwaarden. Als de adviezen op de protocollen binnen zijn en de benodigde maatregelen zijn 
uitgevoerd, voert de GGdrU een inspectie ter plaatse uit. Als daar een positief advies op volgt, zullen 
wij het schorsingsbesluit opheffen en kan de tippelzone weer in gebruik worden genomen. Zodra we 
de openingsdatum weten zullen wij u informeren. 

Werk & Inkomen
Financiële ondersteuning sekswerkers
Naar aanleiding van toezegging 20/T121, over financiële ondersteuning voor sekswerkers die via 
opting in werken, hebben wij hier nader onderzoek naar gedaan. De gemeente Deventer baseert zijn 
aanpak op die van de gemeente Amsterdam. In beide gemeenten is er geen aparte vastgestelde 
regeling, maar worden er voor deze doelgroep maatwerkoplossingen geboden via de Participatiewet. 
Dit is vergelijkbaar met de aanpak zoals het college die heeft beschreven in de raadsbrief van 17 
april. Daarnaast blijven wij bij het Rijk onder de aandacht brengen dat de sekswerkers die via opting in 
werken, buiten de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen vallen en dat dat ongewenst is.

Tozo levensonderhoud 
Vanaf 1 juni is het mogelijk om de verlengde Tozo-regeling levensonderhoud aan te vragen. Inmiddels 
hebben ruim 1800 ondernemers uit Utrecht gebruik gemaakt van deze regeling. Veruit de meesten 
van hen vroegen ook al Tozo-1 aan. Met de verscherpte voorwaarde dat het partnerinkomen nu ook 
meetelt bij de beoordeling, weten we dus dat deze huishoudens al vanaf maart van het voor hen 
geldende sociaal minimum moeten rondkomen. We krijgen signalen dat dat velen niet lukt omdat het 
uitgavenpatroon (waaronder de vaste lasten) vóór corona aanmerkelijk hoger lag. Tegen de 700 
ondernemers, waaronder veel taxichauffeurs en ondernemers in de horeca en cultuursector, klopten 
de afgelopen periode met acute geldnood aan. Aan deze mensen is direct een voorschot verstrekt 
zodat in elk geval de dagelijkse boodschappen kunnen doen. 
Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan het afronden van Tozo-1. Alle aanvragers hebben een 
formulier ontvangen waarop ze hun inkomsten van de afgelopen periode moeten doorgeven. Op basis 
daarvan berekenen we de hoogte van de derde dan wel laatste betaling. Dat kan het volledige bedrag 
zijn, maar ook een deel daarvan, of het kan zijn dat iemand met de twee voorschotten al teveel heeft 
ontvangen. In dat geval moeten we gaan terugvorderen.
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Tozo bedrijfskrediet
Per 1 juli is het formulier online om het verlengde Tozo bedrijfskrediet aan te vragen. In de eerste 
periode vroegen een kleine 300 Utrechtse ondernemers een bedrijfskrediet aan met een gemiddelde 
waarde van € 9.000,-. De verwachting is dat minder ondernemers een aanvraag zullen doen dan in de 
eerste periode. Voor de verlengde regeling geldt dat het bedrijf niet in faillissement of surseance van 
betaling mag verkeren en het totaal aangevraagde krediet van Tozo 1 en 2 is gesteld op maximaal € 
10.157,-.

Onderwijs
Zomeraanbod
De scholen hebben de afgelopen week een subsidieaanvraag kunnen indienen bij het Rijk voor het 
aanbieden van een aanbod deze zomerperiode, gericht op het inlopen van onderwijsachterstanden 
die zijn opgelopen tijdens de lockdown periode waarin sprake was van onderwijs op afstand. Er 
worden op dit moment door JINC, partners in het Stadsnetwerk taal en huiswerk en de gemeente 
voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijk zomeraanbod in de wijken Overvecht, Kanaleneiland, 
Zuilen/Ondiep en mogelijk Leidsche Rijn. Als gemeente hebben we partijen bij elkaar gebracht, 
gezorgd voor inzet van gemeentelijk gesubsidieerd aanbod. Daarnaast hebben wij een coördinerende 
rol gepakt, onder andere in het opstellen van een gezamenlijke aanvraag voor de rijksgelden. Het 
programma gaat bestaan uit ondersteuning bij educatief leren, ervaringsgericht leren en 
talentontwikkeling. De activiteiten vinden plaats in de laatste twee weken van de zomervakantie (week 
17 t/m 21 augustus en week 24 t/m 28 augustus). Scholen en partners in de wijk nodigen de 
leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs actief uit om hieraan deel te nemen. 

Deelname aan het onderwijs
Sinds de start van het onderwijs op 8 mei jl. zetten we er alles op in om alle leerlingen naar school te 
laten gaan. Scholen melden het verzuim bij leerplicht en betrekken de JGZ waar nodig. Tot de zomer 
zal leerplicht na melding, in lijn met de Tweede Kamermotie ‘sta ouders toe hun kind thuis te houden 
van school zonder dat zij daarvoor een boete krijgen’, niet handhaven op verzuim als gevolg van de 
huidige corona-pandemie. Tot de zomervakantie neemt leerplicht contact op met de ouders en 
stimuleert ouders hun kind(eren) onderwijs te laten volgen op school. Na de zomer mag leerplicht het 
middel handhaven, waar nodig, weer inzetten. Tot die tijd continueren we de huidige inzet van actief 
benaderen, stimuleren en overtuigen. Op dit moment zien we op enkele scholen in de stad nog dat 
leerlingen thuis worden gehouden. Sinds 8 mei jl. zijn er in totaal 212 meldingen gedaan van verzuim 
van leerlingen in het basisonderwijs, dat is hoger dan de 27 verzuimmeldingen in de vergelijkbare 
periode vorig jaar. In het voortgezet onderwijs en mbo is dit jaar het aantal verzuimmeldingen lager 
van minderjarige leerlingen. In het voortgezet onderwijs zijn dat dit jaar 60 verzuimmeldingen en vorig 
jaar 283. In het mbo zijn het 68 verzuimmeldingen en vorig jaar 250. Het lagere aantal heeft te maken 
met het deels opstarten van het onderwijs in voortgezet onderwijs en mbo.

Vervoer van studenten
Sinds het opstarten van praktijklessen door het mbo, hogescholen en universiteit, is er intensief 
contact met de lokale openbaarvervoersbedrijven. Tot de zomervakantie hanteren de 
onderwijsinstellingen een tijdslot van 11 tot 15 uur en na 20 uur ’s avonds in het aanbieden van de 
praktijklessen. Reden is dat op deze manier het openbaar vervoer in de spits niet overbelast wordt 
door studenten. Na de zomervakantie vervalt dit tijdsslot en wordt aan de onderwijsinstellingen 
gevraagd goede afspraken te maken met de vervoersbedrijven om overbelasting te voorkomen. Alle 
onderwijswijsinstellingen hebben contact met de vervoerders en werken mee aan een goede 
spreiding van de onderwijstijden. Dit geldt met name als meerdere onderwijsinstellingen zijn 
gehuisvest in hetzelfde deel van de stad.
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Cultuur
Maatregelen kabinet
Op woensdag 15 april maakte minister Van Engelshoven (OCW) bekend dat er, naast de generieke 
maatregelen van het kabinet, een bedrag van € 300 miljoen beschikbaar is om de eerste nood in het 
culturele veld op te vangen, te verdelen over 5 stromen. Daarvan is € 153 miljoen bestemd voor rijks 
gesubsidieerde instellingen (stroom 1). In de raadsinformatiebijeenkomst van 16 juni jl. over corona & 
cultuur is gevraagd om informatie over de Utrechtse instellingen die hiervoor – naar verwachting – in 
aanmerking komen. Het gaat daarbij om 23 instellingen, namelijk de stichtingen De Dansers, De 
Nederlandse Bachvereniging, DOX, Dutch Harp Festival, Gaudeamus Muziekweek, Het 
Literatuurhuis, Holland Baroque Society, Le Guess Who, Nederlands Kamerkoor, Nieuw Utrechts 
Toneel, Room with a view, Rosa Ensemble, Spring, Storm, Stuim, Theatergroep Aluin, Vocaal Talent 
Nederland, BAK, Het Filiaal theatermakers, Museum Catharijneconvent, Nederlands Filmfestival en 
Organisatie Oude Muziek en Theater Utrecht. 

Voor ondersteuning van de lokale en regionale culturele infrastructuur is door het Rijk € 60 miljoen 
(als onderdeel van een breder pakket) beschikbaar gesteld ter compensatie aan medeoverheden, 
voor de periode van medio maart 2020 tot en met 1 juni 2020. Het kabinet schrijft dat dit bedoeld is 
voor lokale culturele voorzieningen zoals o.a. bibliotheken, muziekscholen, musea, 
stadsschouwburgen en filmhuizen. Het is nog niet bekend hoeveel hiervan in Utrecht zal landen. 
Zodra dat bekend is, kan dit worden betrokken bij de verdere uitwerking van maatregelen bij de 
programmabegroting. 

Rijksregeling om de vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden
Van het hierboven benoemde bedrag van € 300 mln is € 48,5 mln. bestemd voor niet rijks 
gesubsidieerde instellingen met een landelijk belang (stroom 3).

Uit de bijbehorende concept criteria werd duidelijk dat een 5-tal Utrechtse instellingen in aanmerking 
komt voor deze regeling, te weten TivoliVredenburg, Centraal Museum, Stadschouwburg Utrecht, 
Theater Kikker/Podium Hoge Woerd en Museum Speelklok. Op 27 mei jl. hebben we u via een 
raadsbrief laten weten dat tot een matchingsbijdrage van 1,55 mln. is besloten.  Nadat de regeling in 
de staatscourant is gepubliceerd werd duidelijk dat de criteria iets ruimer zijn gemaakt, waardoor nu 
nog twee extra Utrechtse instellingen in aanmerking komen voor compensatie, te weten: Ekko en De 
Helling. Voor de gemeente betekent dit dat we op het totaal van €446.966 een bedrag van maximaal 
€111.741 bijdragen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is voornemens 
om voor EKKO en De Helling, 25% van de benodigde cofinanciering op zich te nemen. In totaal telt de 
noodsteun daarmee op tot een totaalbedrag van €5,61 mln voor bovenstaande zeven instellingen.

Instelling tegemoetkoming
Ekko                            265.005 
De Helling                            181.961 
totaal                  €446.966 

Subsidiënt bijdrage
Bijdrage Rijk                            223.483 
Bijdrage Provincie                            111.741 
Bijdrage GU                            111.741 
Totaal                  €446.966 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/608a1268-5030-45f5-81f4-57cbde75883e
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In totaal telt de noodsteun op tot een totaalbedrag van €5,61 mln voor bovenstaande zeven 
instellingen. Met de financiële bijdrage van de gemeente Utrecht en de cofinanciering die daarmee 
mogelijk wordt gemaakt, worden de gemeentelijk gefinancierde instellingen met een landelijk belang 
in ieder geval tot en met 2020 bestaanszekerheid geboden (m.u.v. TivoliVredenburg die met de 
noodhulp i.i.g. tot oktober 2020 bestaanszekerheid wordt geboden. De regeling is op 29 juni 
opengesteld en instellingen hebben tot en met 10 juli de tijd om een aanvraag in te dienen. Het is niet 
gezegd dat de bijdrage van het Rijk ook daadwerkelijk wordt toegekend, omdat er rekening mee wordt 
gehouden dat de beschikbare €48,5 miljoen niet toereikend is om alle aanvragen bij het Rijk te 
kunnen honoreren. De totale toekenning voor de zeven instellingen is dus nog niet met zekerheid vast 
te stellen, vandaar een maximumbedrag aan matching in dit besluit.

Spoorwegmuseum
Ook voor het Spoorwegmuseum was een aanvraag in voorbereiding voor de middelen uit spoor 3 
voor de musea. Echter, de criteria van de rijksregeling zijn zo opgesteld dat alleen musea met 
collecties die in het bezit zijn van gemeente, provincie of rijk dan wel worden gefinancierd vanuit een 
van deze overheden in aanmerking komen. De collectie van het Spoorwegmuseum is van het 
museum zelf en het museum ontvangt ook geen subsidie van gemeente, provincie of het Rijk. 
Daarmee valt het Spoorwegmuseum buiten de regeling. Wij zijn met het museum en publieke en 
private partners in gesprek over deze situatie, en wat daarvoor mogelijk is. Zodra daarover meer 
informatie is zullen wij dit uiteraard aan u melden.

Jeugd
Openstellen beheerde speeltuinen
De 21 beheerde speeltuinen en de particuliere speeltuin de Pan gaan vanaf 6 juli weer volledig open. 
Dit betekent dat de huidige coronamaatregelen worden ingetrokken op deze speeltuinen, onder de 
voorwaarde dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden. Op de speeltuinen kunnen 
kinderen weer gebruik maken van de spetterbadjes en alle speelaanleidingen en speeltoestellen, 
zowel in de binnenruimte als op het speelterrein. Ook de speluitleen is weer toegestaan. De 
beheerstichtingen van de zelfstandige speeltuinen en DOCK passen hun huidige beheerprotocol aan 
en blijven alert op signalen om eventuele besmetting met het coronavirus in de speeltuinen te 
voorkomen.        

Welzijn
Openstelling buurtcentra 
Naar aanleiding van de versoepelingen per 1 juli, zijn alle activiteiten weer mogelijk in de buurtcentra 
met een maximum van 100 personen per locatie en uiteraard met inachtneming van de anderhalve 
meter afstand. De activiteiten die eerder nog niet mochten starten, zijn weer mogelijk vanaf maandag 
6 juli. Voor diverse activiteiten hebben brancheverenigingen protocollen opgesteld. De organisatoren 
van deze activiteiten zoals orkesten, zangkoren en diverse sporten zijn geadviseerd bij hun eigen 
branche de specifieke protocollen te raadplegen. Daarnaast zijn ze erop gewezen om deze 
protocollen te volgen en eventuele extra voorwaarden in acht te nemen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen.  

Voordat er gebruik wordt gemaakt van de ruimte vindt er een gezondheidscheck plaats. Hierbij 
worden deelnemers gevraagd of ze in de afgelopen 24 uur last hebben gehad van coronasymptomen. 
Daarnaast worden deelnemers geregistreerd voor eventueel bron- en contactonderzoek achteraf. 
Voor volwassenen geldt nog steeds de onderlinge afstand van 1.5 meter. Jongeren tussen 13 -18 jaar 
hoeven onderling geen afstand te houden, wel richting volwassenen. Voor kinderen tot met 12 jaar 
geldt geen 1,5 m regel. Bezoekers van het buurtcentrum wordt nadrukkelijk gevraagd bij binnenkomst 
en bij vertrek handen te desinfecteren en bij verkoudheid of klachten thuis te blijven.  
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Omdat de 1,5 meter regel in zijn algemeenheid in stand blijft, betekent dit ook voor de komende 
maanden dat er een beperkt aantal mensen per ruimte aanwezig mag zijn. Dit kan de druk op 
beschikbare ruimte verhogen en eventuele financiële druk leggen op organisatoren van activiteiten, 
omdat zij minder inkomsten van deelnemers ontvangen, maar wel een gebruikersvergoeding moeten 
betalen voor de ruimte. Wij zullen zorgvuldig en rekening houdend met bovenstaande situatie de 
gebruikerstarieven hanteren voor de gemeentelijk buurtcentra, zodat activiteiten zoveel mogelijk door 
kunnen gaan.

Economie
Ondernemers voorzichtig positiever
Volgens het CBS zijn ondernemers die zich op consumenten richten, zoals detailhandel, horeca en 
reisbranche, voor de tweede maand op rij voorzichtig positiever over de verwachte omzet, 
personeelssterkte en het economische klimaat dan een maand eerder. Dit was bij horeca- 
ondernemers het beste zichtbaar. In juni verwacht 37 procent van de horecaondernemers een 
omzetstijging, in mei was dat nog 17 procent. In de detailhandel en de overige persoonlijke 
dienstverlening is in juni het aantal positief gestemde ondernemers zelfs weer groter dan het aantal 
negatief gestemde ondernemers. Toch waren er in de meeste consumentgerichte branches nog altijd 
meer ondernemers die in de komende drie maanden minder omzet verwachten dan ondernemers die 
meer omzet verwachten.

Verdere versoepelingen per 1 juli voor de horeca
Sinds 1 juli zijn de regels verder versoepeld voor onder andere de horeca. Reserveren en een 
gezondheidscheck is nu alleen verplicht voor als er binnen meer dan 100 personen en buiten meer 
dan 250 gasten ontvangen kunnen worden. De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt dus 
hoeveel mensen geplaatst kunnen worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Horecazaken 
mogen terrastafels alleen dichter op elkaar zetten dan 1,5 meter als er een kuchscherm geplaatst 
wordt.

Meer mogelijkheden voor terrassen uitbreiding
Wij hebben besloten om de mogelijkheid om tijdelijk terrassen uit te breiden in Utrecht te verruimen. 
Utrechtse Horecaondernemers die kleine (max. 5 tafels en 20 zitplaatsen) terrassen of geen terrassen 
hadden, krijgen meer mogelijkheden om tijdelijk tot 1 november terrasruimte te vergroten dan wel een 
vergroting van hun terras aan te vragen, ook als de uitbreiding niet direct aansluitend aan het eigen 
horecabedrijf is. Ten opzichte van het eerder genomen terrassenbesluit van 20 mei jl. kan dit nu ook, 
onder voorwaarden, in de directe nabijheid van hun eigen horecabedrijf en hoeft niet per se 
aansluitend te zijn aan het bedrijf. Hiervoor heeft het college een aanvullend terrassenbesluit van 20 
mei aangenomen. 

Tevens kunnen horecaondernemers uit Utrecht, die geen of een klein terras hadden en bij voorkeur 
gezamenlijk, een satellietterras organiseren op een andere plek dan in de directe nabijheid van hun 
eigen horecabedrijf.  Hierbij heeft het de voorkeur om deze plekken, en dus de horecabezoekers, 
zoveel mogelijk te spreiden over de stad, met name ook buiten de binnenstad. Hiervoor wordt een 
gedoogconstructie gehanteerd om dit tijdelijk toe te staan. In de gedoogconstructie wordt altijd een 
afweging gemaakt tussen alternatief gebruik en het door ondernemers voorgestelde gebruik. Het plan 
dient door de ondernemers vooraf besproken te zijn met omwonenden. Het college heeft daarom een 
nieuw terrassenbesluit genomen aangaande de satellietterrassen.
Het totaal aantal terraszitplaatsen, inclusief satelliet terrassen, mag het totaal aantal zitplaatsen op 
terrassen in de gemeente Utrecht in de normale (pre corona situatie) niet overtreffen.
Vanzelfsprekend moet altijd rekening gehouden worden met de landelijke RIVM richtlijnen zoals de 
1.5 meter afstand die aangehouden moet worden door bezoekers en medewerkers.  
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Initiatiefnemers in de stad
De versoepelingen van 1 juli jl. bieden meer mogelijkheden voor activiteiten in de buitenruimte. We 
hopen dat daardoor juist kleinschalige activiteiten gespreid door de stad in deze vakantieperiode 
doorgang kunnen vinden. Wel blijven de landelijke RIVM richtlijnen van kracht. Wij vinden het 
belangrijk om voor initiatiefnemers in de stad duidelijkheid te creëren welke kleinschalige activiteiten 
zijn toegestaan, op welke plekken hiervoor mogelijkheden zijn en waar zij voor meer informatie, 
bijvoorbeeld over de RIVM richtlijnen, terecht kunnen. Voor de communicatie daarover maken wij 
gebruik van bestaande en bekende informatiekanalen (waaronder de website, nieuwsbrieven en 
social media van de gemeente). De wijkbureaus zetten wij in als informatieloket van waaruit 
wijkadviseurs de vragen van initiatiefnemers, onder andere over geschikte locaties, kunnen 
beantwoorden.

Evenementen
Wij zijn verheugd over de versoepeling van het verbod op evenementen per 1 juli 2020. Hiermee zijn 
er, eerder dan voorzien, weer mogelijkheden voor het organiseren van allerlei activiteiten in onze 
stad, waaronder evenementen. Met een zomerperiode in het vooruitzicht, waarin onze vakantie zich 
meer dan ooit in en om het huis en in Nederland afspeelt, is het van belang om in onze stad een zo 
groot mogelijke diversiteit aan vormen van vermaak, cultuur en sport aan te bieden. De gemeente 
Utrecht wil daarom optimaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden, die de noodverordening 
biedt. Uiteraard blijven we, met het oog op veiligheid en volksgezondheid, waakzaam en nemen we 
alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. 

De hoop en verwachting is dat er veel vergunningaanvragen voor evenementen zullen worden 
ingediend. Organisatoren, ondernemers, bewoners en bezoekers en sectoren als sport en cultuur 
zien, versterkt door de komende vakantieperiode en het zomerse weer, uit naar het organiseren van 
en deelnemen aan bekende én vernieuwende, leuke en voor ontspanning zorgende evenementen en 
activiteiten. Hierin denken we constructief mee en faciliteren organisatoren en activiteiten waar het 
kan, om zo de evenementensector te helpen zo snel mogelijk weer een sfeerbepalende rol in onze 
stad te laten spelen. Daarbij moeten we oog houden voor de leefbaarheid in de stad, voor de 
samenhang met al genomen maatregelen, de samenloop met andere activiteiten en voor de grenzen 
aan de inzet van capaciteit van gemeentelijke- en hulpdiensten. 

In de regelgeving gaan we het onze organisatoren zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk maken.  
Uitgangspunt voor de behandeling van vergunningaanvragen is de reserveringskalender. De 
burgemeester stelt binnenkort een herziene versie vast, waarin op basis van een eerdere uitvraag 
daartoe onder organisatoren (toen het verbod nog gold tot 1 september), verplaatsingen zijn 
opgenomen van evenementen die oorspronkelijk in de maanden april tot en met augustus waren 
gepland. Aanvragen voor evenementen die op de kalender staan krijgen voorrang. Aanvragen voor 
andere evenementen moeten we dan inpassen tussen de al geplande activiteiten. Dat kan soepel 
verlopen als die activiteiten kleinschalig zijn, geen extra beslag leggen op handhavingscapaciteit en 
waar er voldoende openbare ruimte beschikbaar is. We doen daarbij een beroep op de 
zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van organisatoren en bezoekers.    

Wij zullen de doorlooptijd van procedures zoveel mogelijk beperken. We zijn er wel aan gehouden om 
aanvragen, naast aan corona-gerelateerde kaders, te toetsen aan de gebruikelijke wet- en 
regelgeving, waaronder de legesverordening. De doorlooptijd betekent dat er in juli nog weinig 
evenementen vergund kunnen worden. Wel kunnen er, ter versterking van de sociale cohesie in 
buurten, straat- en buurtfeesten plaatsvinden: op een niet-doorgaande weg kunnen die tot 200 
personen volstaan met een melding. Vanaf de tweede helft van juli hopen we ook al kleinschalige 
activiteiten te kunnen vergunnen. Zo hopen we de vitaliteit van Utrecht weer zo snel mogelijk op gang 
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te krijgen en vermaak, sport en cultuur weer de ruimte te laten vullen van de kort geleden nog zo lege 
straten en pleinen.

Mobiliteit
Maatregelen afgelopen week (29 juni t/m 5 juli)
Tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied en extra fietsparkeerplekken
Afgelopen weekend was het eerste weekend waarbij gebruikers konden wennen aan de tijdelijke 
uitbreiding van het voetgangersgebied. Ook komend weekend zijn er publieksvriendelijke acties 
waarbij we mensen informeren over de nieuwe situatie met de uitbreiding en alternatieve routes. 
Indien nodig gaan we coulant om met situaties waarbij bewoners en ondernemers wat meer tijd nodig 
hebben om te wennen aan de nieuwe situatie. Na komend weekend, per 6 juli, geldt het 
voetgangersgebied 7 dagen per week en willen we de inzet van stewards verminderen. 

Ruimte voor voetgangers Merelstraat
In de Merelstraat zijn enkele obstakels van het trottoir naar parkeervakken verplaatst zodat er meer 
loopruimte en wachtruimte bij het buurtwinkelcentrum is.

Ruimte voor voetgangers Kanaalstraat/Damstraat
De maatregelen die we genomen hebben in de Kanaalstraat/ Damstraat, blijken voldoende om 
wachtruimte bij winkels en loopruimte voor voetgangers te bieden.

Ruimte voor voetgangers Vredenburg
Door intensieve personele inzet van zowel stewards en handhavers houden we op 
Vredenburg/Hollandse Toren de noodzakelijke ruimte vrij voor voetgangers. Ook de stoep naast het 
fietspad Vredenburg hebben we met hulp van stewards in het weekend vrij gehouden om voldoende 
loopruimte te bieden. Het komend weekend informeren we fietsers opnieuw over (tijdelijke) vrije 
fietsenstallingen.

Maatregelen komende weken (vanaf 6 juli)
Aanpassen tijdelijke bebording 1,5 meter afstand houden
De tijdelijke bebording die met name in de parken is geplaatst om mensen te wijzen op de geldende 
regels voor het afstand houden, vervangen we in de komende week door borden met een meer 
permanente uitstraling. 

Ruimte op Brusselplein
In overleg met de ondernemersvereniging hebben we bekeken hoe we de ruimte op het Brusselplein 
beter kunnen inrichten zodat de loopruimte vrij blijft en er voldoende terrasruimte mogelijk blijft. We 
verplaatsen hiervoor begin volgende week enkele fietsnietjes naar de aanloopstraten. We overleggen 
met ondernemers over een herschikking van de vergunde terrasruimte, zodat vanaf volgend weekend 
de nieuwe situatie in werking kan treden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester


